
Представено от Маню Манев уведомление за инвестиционно предложение (ИП) 
за „Изграждане на система за капково напояване на зеленчукови култури като 
тикви, пъпеши, чесън и трайни насаждения от кайсии“ в имоти в землище на с. 
Левка, общ. Свиленград 
 

Във връзка с представено от Маню Манев уведомление за инвестиционно 
предложение за „Изграждане на система за капково напояване на зеленчукови култури 
като тикви, пъпеши, чесън и трайни насаждения от кайсии“ в имоти в землище на с. 
Левка, общ. Свиленград, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда 
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за 
ОВОС), РИОСВ-Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС): 

Инвестиционното предложение (ИП) е за изграждане на система за капково 
напояване на зеленчукови култури като тикви, пъпеши, чесън и трайни насаждения от 
кайсии в имоти в землище на с. Левка, общ. Свиленград. Нужните количества вода за 
напояване ще се осигурят от повърхностни водни обекти представляващи язовир 
„Дачево дере“ в имот № 000157, язовир „Асма търла“ в имот №000245 и язовир 
„Трахането“ в имот №000281, намиращи се в землището на с. Левка, общ. Свиленград. 

ИП ще се реализира в имоти в местност „Сините камъни” поземлени имоти №№ 
069001, 069006, 069007, 069008, 069003, 069004, 069005; в местност „Трахането“ 
поземлени имоти №№ 112001, 112002, 112003, 112005, 112008, 112007, 112010, 
112011, 112006, 113001, 113003, 113005, 113007; в местност „В село“ поземлени имоти 
с №№ 011012, 011013; в местност „Асма – търла“ поземлени имоти №№ 035040, 
033002, 033003, 033004, 033005, 033006, 033008, 033009, 033010, 033048, 033050, 
033007, 033014, 033016; в местност „Горни лозя“ поземлени имоти №№ 036010, 
036011, 036018, 036028, 036036, 036041, 036002, 036003, 036007, 036008, 036009, 
036016, 036026, 036037, 036038, 036039, 036047, 036040, 036048, 036059, 036060, 
036058, 036005, 036006, 036012, 036013, 036025, 036015, 036045, 036023, 036024, 
036035, 036067, 036080, 036090, 036034, 036044, 036019, 036020, 036021, 036032, 
036033, 036043; в местност „Алячка могила“ поземлени имоти №№ 050013, 050014, 
050042, 050028, 050030, 050031, 050032, 050033; в местност „Димитрикьовска кория“ 
поземлени имоти №№ 060004, 060048, 060049, 060025, 060022, 060050, 060051, 
060030, 060033, 060036, 060041; в местност „Сепетлика“ поземлени имоти №№ 
063003, 063006, 063015, 063013, 063012, 063009, 063017, 063020, 063018, 063022, 
063021; в местност „Стратиев баир“ поземлени имоти №№ 014029, 014031, 014032, 
014033, 014034, 014035, 014037, 014038, 014040, 014041, 014042, 014043, 014044, 
014045, 014095, 014046, 014072, 014073, 014074, 014075, 014076, 014077, 014078, 
014079, 014080, 014081, 014082, 014083, 014084, 014085, в землище на с. Левка, общ. 
Свиленград. 

ИП попада в обхвата на т. 1, буква „в” от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 
93, ал. 1, т. 1 от същия подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от 
извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за 
произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково.  

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно 
допустимост на ИП спрямо режимите, определени в утвърдените планове за 
управление на речните басейни (ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно 
изразеното от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” - Пловдив становище, 
ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната 
среда. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената 
справка се установи, че имотите в които ще се реализира инвестиционното 



предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, но попадат в  обхвата на защитени зони по смисъла на Закона 
за биологичното разнообразие - BG 0000212 „Сакар”, определена съгласно 
изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, 
приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г. и BG 0002021 „Сакар”, 
определена съгласно изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите 
птици, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010г на Министъра на околната среда и 
водите /ДВ бр. 72 /2010г./. 

Предвид характера на инвестиционното намерение както и обстоятелството, че 
попада в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР, съгласно разпоредбите на 
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 
защитените зони (приета с ПМС №201/31.08.2007г.), преценката за  вероятната степен  
за отрицателно въздействие върху защитената зона ще бъде направена след внасяне 
на  информация по Приложение №2 от Наредбата по ОВОС,  която задължително да 
съдържа информация за: 

1.Описание на имотите с номера и НТП, в които ще се създадат трайни 
насаждения от кайсии. 

 
 

Копие на писмото е изпратено до Община Свиленград и кметство с. Левка. 

 
/отговорено от РИОСВ-Хасково на 06.12.2016 г./ 


